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 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

  جالبرناملدى ف بالسلبالوثيقة "تقرير بشأن استخدام آليات التمويل يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما 

 .")2015ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 المشورة مشروع

  وفقا للمادة الرابعة عشررررة من الن ام األسررراسررري لبرنامج األغذية العالمي، تشرررير لجنة المالية في من مة األغذية

"تقرير بشرررررررر ن اسررررررتخررردام آليرررات  والزراعرررة علل المجلل التنييرررذن للبرنرررامج بررر ن يويي علمرررا برررالو يقرررة

 ".)2015ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1) لدى البرنامجبالسلف التمويل 

 

 موجز تنفيذي

  الثاني يناير/كانون  1) البرنامجلدى بالسلف وثيقة "تقرير بشأن استخدام آليات التمويل تُعرض– 

 .فيها لمجلس للنظرعلى ا" )2015ديسمبر/كانون األول  31

 لو صل يبالكامل من المساهمات الطوعية، وفي إطار التزامه بعدم التخلي عن أحد، يتعيّن عليه أن  البرنامج يموَّ

. ويتسم تقديم المنافع في المواعيد المحددة بأهمية حاسمة لضمان أن األشد فقراً أوالً إلى من هم أشد احتياجا

يحصلون في الوقت المناسب على األغذية المغّذية التي يحتاجونها. وقد  –وخاصة النساء واألطفال  –وضعفاً 

 حتياجات. أدوات للتمويل بالسلف تسمح له بأن يكون مرناً في تمويل عملياته تبعاً لال البرنامجوضع 

   وعن التحسينات التي أُدخلت على  2015م هذه الورقة تقريراً عن استخدام أدوات التمويل بالسلف في عام وتقد

 حساب االستجابة العاجلة.



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

  F. Curranالسيد

 مدير

 شعبة الميزانية والبرمجة 

 2408-066513رقم الهاتف: 

 C. Gardner السيد

 مدير 

 دائرة الميزانية 

 -2077066513رقم الهاتف: 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 التنفيذي المجلس

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13 روما،

 

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2016/6-I/1* 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 التوزيع: عام

 2016مايو/أيار  13التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 * أعيد إصدارها ألسباب فنية

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  برنامجالموقع على وثائق المجلس التنفيذي تتاح 

  البرنامج في بالسلف التمويل آليات استخدام عن تقرير

 (2015 األول كانون/ديسمبر 31– الثاني كانون/يناير 1)

 

مشروع القـرار
 

 األول كانون/ديسمبر 31 – الثاني كانون/يناير 1) لبرنامجا في بالسلف التمويل آليات استخدام عن تقرير" بالوثيقة علما المجلس يحيط

2015( ")WFP/EB.A/2016/6-I/1*.) 

 

 

 مقدمة

ل  -1 بالكامل من المساااااهمات الةوعيةي وفي إاار التزامد بعدم التخلي عن أيدي يتعيلن عليد أن يواااال أون  إلى من هم  البرنامجيموَّ

 –ال وخاصة النساء واألاف –بأهمية ياسمة لضمان أن األشد فقرا  وضعفا   المواعيد المحددةأشد ايتياجا . ويتسم تقديم المنافع في 

ية التي يحتاجونها. وقد وضاااع يحوااالون في الوقت المناساااا على األ  أدوات للتمويل بالسااالف تسااامأ لد بأن  البرنامجذية المغذل

 يكون مرنا  في تمويل عملياتد تبعا  لاليتياجات. 

وعن التحسينات التي أُدخلت على يساب انستجابة  2015وتقدم هذه الورقة تقريرا  عن استخدام أدوات التمويل بالسلف في عام  -2

 العاجلة.

  

                                                           
  يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الوادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قراري ولالاالع على القرار النهائي المعتمد من المجلسي 

http://executiveboard.wfp.org/
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 التمويل بالسلف آليات

 هناك آليتان تعةيان سلةة اإلنفاق من السلف على المشروعات وهما:  -3

تخوص هذه اآللية لتمويل المشاريع في يالة وجود ضمان في شكل مساهمة متوقعة؛  (1)اإلقراض الداخلي للمشروعات. (1

ل الضااامان للقرض على أند مليون دونر أمريكي. ويمكن توقع ايتما 570ويبلغ ساااقف اإلقراض الداخلي للمشاااروعات 

في المائة من المسااهمة المتوقعة بالنسابة  80مرتفع أو متوساط أو منخف،ي ولكن أقواى قيمة للقرض تبلغ في المتوساط 

 وعند تلقي المساهمةي تُسدَّد السلفة. (2)لجميع الفئات.

مرفق تمويل متعدد السنوات واألاراف يتيأ تقديم مساعدة عاجلة في يانت  هو يساب انستجابة العاجلة. هذا الحساب (2

دَّد موارد الحساااب بواسااةة مساااهمات مباشاارة من الجهات المانحة )ان ر الملحق  الةوارئ عندما ن يتوفر ضاامان. وتُجَّ

تخدام مساااهمات األول(. ويُمكن أيضااا  تدوير المخوااوااات عندما تُسااترد األموال المخوااوااة أليد المشااروعات باساا

 200مليون دونر أمريكي إلى  70الجهات المانحة المتلقاة لذلك المشااروع. وقد ُرفع المسااتوم المسااتهدف للحساااب من 

 (3).2014مليون دونر أمريكي في عام 

 العملية المستخدمة لتحديد آلية التمويل بالسلف التي ينبغي استخدامها.  1ويبيلن الشكل  -4

 في استخدام اإلقراض الداخلي للمشروعات أو حساب االستجابة العاجلة : عملية البت  1الشكل 

ز اساااتقرار يسااااب انساااتجابة العاجلة في عام  -5 مليون دونر أمريكي من يسااااب تساااوية دعم البرام   50بتحويل  2015وقد ُعزِّ

ارة/إقراضية دائمة بورف الن ر عن توقيت المساهمات و مستواها. ومن المقرر المحاف ة على واإلدارة إليد بغية إنشاء قدرة دول

 هذا المستوم عن اريق اإلقراض الحويف المدعوم بتحليل للمخاار عند التخويص وجدول زمني للسداد. 

  

                                                           
 جزء من مرفق تمويل رأس المال العامل. (1)

(2) D/1-WFP/EB.A/2014/6 25ي الفقرة. 

(3) A/1-WFP/EB.2/2014/5 11-9ي الفقرات. 
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 2015استخدام مرفق تمويل رأس المال العامل لإلقراض الداخلي للمشروعات في عام 

( الموافقة على فوااال مرفق 1: 2014المجلس السااانوية لعام  أُدخلت تغييرات ذات شاااأن على آليات التمويل بالسااالف خالل دورة -6

لف الخدمات الممساااساااية عن مرفق تمويل رأس المال العامل؛ و ( الموافقة على زيادة ساااقف مرفق 2اإلدارة الشااااملة للسااالع وساااُ

 مليون دونر أمريكي. 570تمويل رأس المال العامل إلى 

سااااالفة من اإلقراض  157أن  1. ويبيلن الجدول 2015ابقا  لهذا الن ام الجديد للتمويل بالسااااالف خالل كامل عام  البرنامجوعمل  -7

في المائة قُدِّمت  60.7عمليةي منها نسااابة قدرها  73مليون دونر أمريكي قُدِّمت إلى  777.5الداخلي للمشاااروعات قيمتها إجمان  

في المائة إلى مشااااااروعات إنمائية وبرام   1.8ى عمليات ممتدة لإل اثة واإلنعاش وفي المائة إل 30.6إلى عمليات الةوارئ و

 ي المائة إلى عمليات خاصة.    ف 6.9وقةرية 

عن مستواها  –في المائة  29أي بنسبة  –مليون دونر أمريكي  315بمقدار  2015وقد انخفضت قيمة الُسلف المقدمة خالل عام  -8

لف المقدمة إلى الجمهورية العربية السااورية والمنةقة  298دار . ويدث انخفاض بمق2014في عام  مليون دونر أمريكي في السااُ

ية والمتوقعةي مما قلَّل من الحاجة إلى االمحيةة ييث ُوضااااااعت األهداف وخةط تحديد األولويات على أسااااااااس الموارد المت

مليون دونر أمريكي في جنوب  36أن مخوااااوااااات من اإلقراض الداخلي للمشااااروعات. ومن التخفيضااااات األخرم ذات الشاااا

 45هي  2015في  رب أفريقيا. وكانت أكبر زيادة في عام  اإليبونمليون دونر أمريكي في انسااااتجابة لمرض  37السااااودان و

 مليون دونر أمريكي في اليمن. 

 : قروض التمويل بالُسلف1الجدول 

عدد  السنة

 القروض

 السلف  مبلغ

)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

 المبلغ المتوسط

)بماليين الدوالرات 

 )األمريكية

2004 5 27.1 5.4 

2005 10 154.5 15.5 

2006 4 36.8 9.2 

2007 21 157.3 7.5 

2008 58 324.6 5.6 

2009 35 227.1 6.5 

2010 62 427.3 6.9 

2011 64 439.1 6.9 

2012 120 636.1 5.3 

2013 132 675.2 5.1 

2014 161 1 092.8 6.8 

2015 157 777.5 4.9 

 6.0 975.4 4 829 جميع السنوات

مليون دونر أمريكي للعمليات في  328.2( 1ما يلي:  2015وشملت الُسلف المقدمة من مرفق تمويل رأس المال العامل في عام  -9

مليون دونر أمريكي إلى اليمن من أجل تأمين خةوا إمداده وتقليل  62.3( 2الجمهورية العربية السااااورية والمنةقة المتاخمة؛ و

مليون دونر  33.6( 4مليون دونر أمريكي لتخزين األ ذية المساااابق في جنوب السااااودان؛ و 45.9( 3الوقت الالزم للتسااااليم؛ و

 أمريكي لضمان سرعة تسليم األ ذية في العراق.
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 اليمن

ة جهات  البرنامجي أصاااادر 2015في وقت مبكر من عام  نداء  عاجال  اسااااتجابة نيتياجات إنسااااانية ناشاااائةي مما أدلم إلى إعالن عدل

ثة واإلنعاش  ية الممتدة لإل ا ية الفورية من خالل العمل غذائ ياجات ال قديم مسااااااااهمات. وبغية تغةية انيت مانحة عن اعتزامها ت

م تمويل 200636 بالسااااالف من اإلقراض الداخلي للمشاااااروعات في مقابل توقعات  وزيادة القدرة من خالل العمليات الخاصاااااةي قُدِّ

سلع واألسواق المجاورةي مما أدلم إلى  شاملة لل سمأ ذلك للمكتا القةري بتأمين األ ذية من مرفق اإلدارة ال مرتفعة انيتمال. وقد 

 تقليص كبير في الوقت الالزم للتسليم.

 جنوب السودان

مايو/أيار الجافي قبل أن  –التخزين الموسمي الُمسبق لأل ذية خالل فول فبراير/شباا  2015دعمت الُسلف المقدمة في بداية عام 

في المائة من البلد. وعندما أدت زيادة القتال في بع، أجزاء البلد إلى  60تحول األمةار دون الوصول بوسائل النقل السةحي إلى 

لداخلي للمشروعات لشراء البسكويت العالي الةاقة وتسليمد بسرعة مرفق اإلقراض ا البرنامجتشريد عدد كبير من الناسي استخدم 

 لمن يحتاجوند في وقت كان التوزيع المعتاد فيد مستحيال .

 2015استخدام حساب االستجابة العاجلة في عام 

سمبر/كانون األول عام  -10 شئ يساب انستجابة العاجلة في دي عدة العاجلة في كمرفق تمويل متعدد األاراف لتوفير المسا 1991أُن

شكل  سريعا  للموارد في  يانت الةوارئ. وتُقدَّم مخووات من الحساب )ان ر الملحق الثاني( إلى العمليات التي تحتاج ضخا  

قرض أو منحة من أجل التودي لحانت تنةوي على تهديد لألرواح ن يتوقَّع بشأنها مساهمات. ويُمكن تقديم مخووات تساوي 

ل المتاية في الحسااااب في هذا الوقت. وإذا لم يتلق المشاااروع مسااااهمات بعد تخوااايص قرض من يسااااب قيمتها رصااايد األموا

 انستجابة العاجلةي بما يسمأ بتدوير التخويصي يجوز تحويل التخويص إلى منحة. 

. وقد شاامل 2014مليون دونر أمريكي عن مسااتواه في عام  54.2ي زاد دخل يساااب انسااتجابة العاجلة بمقدار 2015وفي عام  -11

ة وايدة من يسااااااب تساااااوية دعم البرام  واإلدارة 50هذا تحويل مبلغ  من أجل توفير قروض دون  (4)مليون دونر أمريكي لمرل

لف المسادَّدة. وزادت المسااهمات األسااساية للجهات المانحة إلى  انعتماد على مسااهمات محدَّدة من الجهات المانحة أو مقدار الساُ

 . 2014في المائة مقارنة بعام  8مليون دونر أمريكيي أي بنسبة  4.2العاجلة بمقدار يساب انستجابة 

 ()بماليين الدوالرات األمريكية 2015-2008: حركة حساب االستجابة العاجلة 2الجدول 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 107.3 53.1 52.1 56.2 38.1 37.3 52.7 المساهمات الجديدة

 164.2 182.0 165.3 126.1 161.9 151.9 136.6 المخووات

 95.3 132.6 88.6 82.4 104.4 113 86.3 األموال الدائرة

مليون دونر أمريكي )ان ر الجدول  164.2إجمان   2015وبلغت المخوااوااات المقدمة من يساااب انسااتجابة العاجلة في عام  -12

عملية اوارئ  13عملية اوارئ منها  21عمليات خاصاااة و 3عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش و 18(. وقد اساااتُخدمت من أجل 2

 لالستجابة العاجلة اعتُمدت في إاار السلةة المفوضة للمديرين القةريين والمديرين اإلقليميين ومدير يانت الةوارئ.

تلقي مخوااااوااااات يُعتد بها من يساااااب في الجمهورية العربية السااااورية  200339ي واصاااالت عملية الةوارئ 2015 وفي عام -13

ني الثا ن( اليمن لشراء يبوب وبقول لسدل العجز المتوقع في يناير/كانو1انستجابة العاجلة. وقُدِّمت مخووات كبيرة أخرم إلى: 

( نيبال 3المساابق لأل ذية في المنااق المتوقع أن تغمرها الفيضااانات؛ و ( الوااومال من أجل التخزين2؛ و2016وفبراير/شااباا 

                                                           
(4) D/1-WFP/EB.A/2015/6. 
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 1.8( العراق لضااامان إمدادات  ير منقةعة من األ ذية لمدة شاااهر من أجل 4اساااتجابة للزلزال الذي يدث في أبريل/نيساااان؛ و

 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي. 

ي مقارنة بخمس عشرة 2015مليون دونر أمريكي في عام  12.3ة العاجلة قيمتها واعتُمدت ثالث عشرة عملية اوارئ لالستجاب -14

 مليون دونر أمريكي.  16.7تكللفت  2014عملية في عام 

ي 2014مليون دونر أمريكي؛ وفي عام  1.73بلدا  بتكلفة بلغت  11ودعم يساب انستجابة العاجلة أيضا  انستعداد للةوارئ في  -15

م هذا الدعم لث ي كان هناك خةر من أن يمدي العدد 2015دونر أمريكي. وفي أواخر عام  450 000الثة بلدان بتكلفة بلغت ُقدِّ

الكبير من البلدان التي البت مخووات من يساب انستجابة العاجلة من أجل انستعداد ل اهرة النينيو الجارية إلى تجاوز الحدل 

ولم يخضااع  2004أمريكيي وهذا المبلغ كان المجلس قد اعتمده في عام  األقوااى الساانوي لهذه المخوااوااات وهو مليونا دونر

لالسااتعراض منذ ذلك الحين. وفي ضااوء الزيادة في المسااتوم المسااتهدف الساانوي لحساااب انسااتجابة العاجلة التي يدثت في عام 

ذات الواااااالة )ان ر  تياجاتانيي تقترح األمانة تنقيحا  مشااااااابها  للحد األقوااااااى الساااااانوي لالسااااااتعداد للةوارئ وتقدير 2014

WFP/EB.A/2016/6-D/1.) 

مليون دونر  17.8مليون دونر أمريكيي مقارنة برصاايد قدره  59ي بلغ رصاايد يساااب انسااتجابة العاجلة 2015وفي نهاية عام  -16

 .2014أمريكي في نهاية عام 

 4 900 البرنامج. واشااترم 200844بدور ياساام في اسااتهالل العملية الممتدة لإل اثة واإلنعاش  البرنامجفي الوااومالي اضااةلع 

والزيت النباتي من مرفق اإلدارة  Plumpy supوPlumpy doz و SuperCereal ان متري من الحبوب ومسااااااتحضاااااارات

لشااحنة األولى في الوااومال في  ضااون الشاااملة للساالع لدم تلقي المبلغ المخوااص من يساااب انسااتجابة العاجلة. وجرم تسااليم ا

 .األعجفموسم الشهريني مما سمأ للمكتا القةري بعالج العجز في اإلمدادات ومساعدة األسر الضعيفة خالل 

د بالسرعة المتوقعةي سعى إلى  البرنامجوإذ نيظ  أن الدعم من أجل انستجابة للزلزال الذي ضرب نيبال في أبريل/نيسان لم يتجسَّ

ن آثار الزلزال على األمن الغذائي واسااتخدم يساااب انسااتجابة العاجلة لضاامان اسااتمرار المساااعدة الغذائية العاجلة في اإلعالن ع

د فيد الموارد من أجل العملية الممتدة لإل اثة واإلنعاش   .200668الوقت الذي تُحشَّ

 2015ِمنَح حساب االستجابة العاجلة المقدمة خالل عام 

لت إلى منأ خالل العام. وبلغت  2015مخووا  من يساب انستجابة العاجلة في عام مبلغا   16كان هناك  -17 قُدِّمت كمنأ أو ُيوِّ

ل أ لبها دعم يساب انستجابة العاجلة لعمليات الةوارئ وأنشةة  10.4قيمة هذه المخووات  مليون دونر أمريكيي وقد موَّ

 انستعداد لها.

 2015ُسلف الخدمات المؤسسية في عام 

شأن على المجمَّع العالمي لتأجير المركبات في عام  لم -18  22: فما زال خط انئتمان مستداما  عند مستوم 2015تةرأ تغيلرات ذات 

 (. 2018-2016مليون دونر أمريكي يسبما يرد في الخةة اإلدارية )

لف مجموعها  -19 عم ن ام دعم تنفيذ اللوجسااااتيات ( لد1مليون دونر أمريكي من مرفق الميزنة الرأساااامالية:  19.4وقُدمت تسااااع سااااُ

لف المقدمة  ( 3( لتحسااااين مرافق في دولوي الوااااومال؛ و2؛ و2013مليون دونر أمريكي منذ عام  24.5بحيث بلغ إجمالي السااااُ

ي بلغت المبالغ المستردة من المشاريع التي كان 2015لدعم أعمال في قاعدة اللوجستيات اإلنسانية في جيبوتي. وبحلول نهاية عام 

مليون دونر أمريكي. وُرفع سااااااقف مرفق الميزنة الرأساااااامالية في الخةة اإلدارية  3.5 ام دعم تنفيذ اللوجسااااااتيات يعمل فيها ن

مليون دونر أمريكي من أجاال مواصاااااالااة مشااااااروع ن ااام دعم تنفيااذ  40مليون دونر أمريكي إلى  28( من 2016-2018)

 . واستهالل العمل بشأن مشروعات أخرم 2015اللوجستيات وإكمال تحسين المباني الذي بدأ في عام 
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ألنشةة الرسوم مقابل الخدمات بشأن  2015مليون دونر أمريكي في عام  49.3وقُدمت اثنتان وعشرون سلفة أخرم مجموعها  -20

 أنشةة متعلقة باألمن وانتوانت الالسلكية وعمليات التقييم ومكتا الشمون الجنسانية.  

 مرفق اإلدارة الشاملة للسلع 

اليتد عن اريق توقُّع انيتياجات والموارد وبدء عملية اإلمداد في وقت  البرنامجيتمثل هدف هذا المرفق في تحسااااااين كفاءة  -21 وفعل

وهو يُدار من خالل  .اسااتغالل وروف السااوق المواتيةي واختوااار وقت انسااتجابة في يانت الةوارئ للبرنامجمبكري مما يتيأ 

 بها من المشروعات.يساب خاص لشراء األ ذية قبل ال

 بمخزونات  ذائية لمجانت تخةيط معينة من أجل تخفي، الوقت الالزم للتساااليم: ويتم تجديد المخزونات وفقا   البرنامجويحتفظ  -22

ويجري اإلفراج عن األ ذية للمشااااااروعات بعد تلقي مسااااااااهمات ممكدة أو  .للةلا المجمع والموارد ويانت النقص المتوقعة

ييز الوجود  إلىومنذ وهور هذا المرفق  .مرفق تمويل رأس المال العامل أو يساااب انسااتجابة العاجلة الحوااول على ساالف من

مليون دونر أمريكي من أجل انضااةالع بعمليات  350مليون دونر أمريكي إلى  60من  لدي زاد المسااتوم المعتمد 2008عام 

 .حبوبتغةي منااق كبيرة ومن أجل توفير المزيد من األ ذية  ير ال

 2015أهم المعالم لعام 

مليون دونر أمريكي. وخالل  372قيمتها  2015ان متري من األ ذية في عام  626 000اشاترم مرفق اإلدارة الشااملة للسالع  -23

مكتبا  قةريا  في أربع منااق تخةيط. وكان متوساااط  41ان متري من مخزون المرفق من جانا  848 000العامي جرم شاااراء 

في المائة عن عمليات الشااااراء التقليدية ويتجاوز نساااابة  63يوما ي أي بما يقل بنساااابة  37 المشااااترياتتسااااليم هذه الوقت الالزم ل

ان  26 000 البرنامجي بلغ متوسااااط المخزون الشااااهري إلمدادات 2015في المائة. وخالل عام  50التخفي، المسااااتهدفة وهي 

 باستيفاء المتةلبات التشغيلية بسرعة.  للبرنامجيوما . وقد سمأ ذلك  78متريي وكان متوسط زمن التخزين 

من األ ذية المشااااتراة من أجل خط إمداد شاااارق أفريقيا  –ان متري  616 000 –في المائة  69ي جرم تسااااليم 2015وفي عام  -24

. 2014بعام  في المائة من ييث الحجم مقارنة 28للمكاتا القةرية من خالل مرفق اإلدارة الشاااملة للساالعي بما يمثل زيادة بنساابة 

 أيام للمشتريات التقليدية. 107يوما ي مقارنة بـ  40وبلغ الوقت المتوسط الالزم للتسليم 

ان متري من األ ذية من خالل مرفق  73 000؛ جرم تسااليم 2015في اليمن في يوليو/تموز  3ومنذ تفعيل اسااتجابة المسااتوم  -25

سليم ستُخدم المرفق لت سلع؛ وقبل ذلك ا شاملة لل . وقد جرم توسيع خط Plumpy’Supو Plumpy’Dozمستحضريل  اإلدارة ال

ييث  2015والقمأ والزيت النباتيي وأُتيأ أول بند  ذائي مند في مايو/أيار  المجروشاااااةإمداد المرفق بسااااارعة ليشااااامل البازنء 

 يوما  من صدور أمر الشراء.  13جرم تسليمد في  ضون 

ي 2012لمرفق اإلدارة الشااااملة للسااالعي الذي أُنشااائ في ديسااامبر/كانون األول وسااالَّم خط إمداد شااامال أفريقيا والشااارق األوساااط  -26

لة نقدا . وكان  41أي  – 2015ان متري من األ ذية بشااااأن األزمة السااااورية في عام  93 000 في المائة من المشااااتريات المموَّ

 يوما .  115يوما ي في يين يتةلا الشراء التقليدي  77متوسط الوقت الالزم للتسليم 

 53أي  – 2015ان متري من األ ذية في عام  40 000ي 2013ووفلر خط إمداد الجنوب األفريقيي الذي أُنشاااااائ في مايو/أيار  -27

لة نقدا .  في المائة من المشتريات المموَّ

 –قةرية ان متري من األ ذية للمكاتا ال 93 000واستُخدم خط إمداد  رب أفريقيا لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع من أجل تسليم  -28

 أيام للمشتريات التقليدية. 107يوما  مقارنة بـ  43في المائة من المتةلبات. وبلغ متوسط الوقت الالزم للتسليم  44أي 

  ل فريق المرفق ن يرا  رئيسيا  في مجال األعمال فيما يتعلق بتوميم ن ام دعم تنفيذ اللوجستيات واعتماده واختباره.يو -29

وبدعم من وزارة الشااامون الخارجية والتجارة والتنمية الكنديةي جرم تحويل مرفق اإلدارة الشااااملة للسااالع إلى فريق لتواااريف  -30

. وقد ساااعد ذلك على تحسااين التعاون وإدارة المخاار وتبادل المعلومات من خالل تقارير  األعمال بغية اسااتدامتد إلى أقوااى يدل

 ة شهرية مع شركاء اإلمداد. أسبوعية وشهرية واجتماعات تشغيلي
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مليون  9.6ي 2015مليون دونر أمريكي من مشااااااتريات األ ذية في عام  30توفير  للبرنامجوأتايت عمليات التخةيط اآلجل  -31

مثل  الجديدةمليون دونر أمريكي من خالل ارائق التعاقد  20.4ودونر أمريكي منها عن اريق مرفق اإلدارة الشاااااملة للساااالع 

وقد أدت المشااتريات المحلية التي جرت بعد الحواااد والمشااتريات المسااتندة إلى معلومات تحليلية عن  .مدادات الغذائيةاتفاقات اإل

 األسواق ووضع آليات أفضل للتعاقد وتحديد األسعار كلها إلى تحقيق وفورات. 
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 )بالدوالر األمريكي( 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق األول: المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006* الجهة المانحة

 - - - - - -  904  -  -  -  مورف التنمية األفريقي 

 - - - - - - - - -  511 2   الجزائر 

 - - - - - - - - -    األرجنتين 

  760 16    342 7   679 13   157 491  - -  500 447 9  -  684 818 3   أستراليا 

 - - - - - - -  - -  176 14   النمسا 

  973 530 5   497 142 9   201 603 6   097 765 7   355 962 2   697 465 5   470 406 1   289 164 1   000 000 1     بلجيكا 

 -  - - - -  186 1   - - - -  بوركينا فاسو 

  466 749 4   981 489 5   384 925 4   252 814 5   169 058 5   892 398 5   113 680 8   829 343 10   753 568 6   316 526 10   كندا 

  000 488  - - - -  -  131   370 17   917 13  -  الوين 

 - - - -  091 38   -  - - - -  كوبا 

 - - - -  -  649  - - -  الجمهورية التشيكية 

  820 666 7   727 057 9   747 114 8   736 978 7   976 70  -  669 281  - - -  الدانمرك 

 - - - - - -   - -  398 27   جزر فارو 

 - - - -  426 366   588 12   799 079 1   762 619   667 104   579 31   فنلندا 

  379 113  - - -  658 12   691 5   998 82   811 463   215 596   654 217   فرنسا 

  941 352 2   621 758 2   520 652 2  -  604 047 3   315 395   892 722 5     926 474 1   107 807 3   ألمانيا 

 - - - -  -  947 3   460 1   168 19  -  اليونان 

 - - - -  841 9  - -  668   676 3  -  أيسلندا 

 - - - -  - -  -  243  -  إندونيسيا 

  881 968 3   941 352 2   060 388 2   901 264 2   700 329 2   009 973 1   565 882 1   467 356 2   945 807 1   753 253 1   آيرلندا 

  - - - -  - - - -  531   -  إسرائيل 

 - -  - - - -  369 383  - -  577 5   إيةاليا 

 - -  602 658   000 672   000 600  -  000 400   312 817   000 400   727 400   اليابان 

 -  - - - -  - - - -  683 7   جمهورية كوريا 

  893 107   962 110   496 110   788 108   454 114   239 94   495 88   987 95   104 43  -  ليختنشتاين 
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 )بالدوالر األمريكي( 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق األول: المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006* الجهة المانحة

  167 561   563 691   426 678   241 670   225 704   948 672   168 656   - - -  لكسمبرغ 

 - - - - - - -  213 4  - -  ماليزيا 

 - - - - -  157  -   - -  مالةة 

 - - - - -  722 1  -   - -  موريتانيا 

 - - -  507 138  - -  352 246 3   728 638 5   455 336 5   907 014 5   هولندا 

  013 7  - - - - -  973   046 2   -  056 752   نيوزيلندا 

  449 247 9   094 230 12   063 264 12   825 674 12   865 231 13   627 812 11   132 965 12   706 885 9   706 849 4   560 693 2   النروي  

 - - - - -  656  - - - -  ُعمان 

 - - - - -  396 13  - - - -  من مة البلدان المودرة للنفط 

 - - -  132 1  - -  747 4  - - -  بولندا 

 - - - - - -  610 2  - - -  المملكة العربية السعودية 

 - - - - - - -  126 2  - -  سنغافورة 

 - - -  615 2  - - - - - -  سلوفينيا 

 - - - -  075 213  - - - - -  جنوب أفريقيا 

  991 55   866 686   201 4  -  615 220  -  843 259 4   345 217 14  - -  إسبانيا 

  493 963 3   947 788 3   243 062 8   930 699 3   789 567 4   946 921 4   914 929 3   489 429 3   324 001 3   156 108 1   السويد 

  754 316 6   833 820 6   411 621 5   535 189 5   749 828 2   289 859 1   703 118 2   494 935 1   404 640 1   781 568 1   سويسرا 

 - - - - - -  113  - - -  تايلند 

 - - - - - -  087 7  - - -  تركيا 

 - - -  833 220 9   770 281 1   384 52   235 488   628 222   -  718 670   المملكة المتحدة 

  000 000 5  - - - - - - - - - الونيات المتحدة األمريكية 

الفوائد المحولة من يساب انستجابة  

  العاجلة

الفائدة على يساب انستجابة العاجلة 

  (2009)منذ سبتمبر/أيلول 

- - -  27 290   13 239  - - - - - 
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 )بالدوالر األمريكي( 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق األول: المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006* الجهة المانحة

  734 146 57  - - -  178 4  187 702 4   513 022 5   788 48   200 40   -  جهات أخرم** 

  714 293 107   031 131 53   696 090 52   070 215 56   344 145 38   167 397 37   682 743 52   018 715 60   234 901 26   343 921 31   المجموع الكلي   

 .2006في عام أمريكي مليون دونر  20* باستثناء إعادة البرمجة التي وافق عليها المجلس التنفيذيي وهي 

   .يساب تسوية دعم البرام  واإلدارةمن  مليون دونر أمريكي 50فإن "جهات أخرم" تتضمن تحويل مبلغ  2015بالنسبة لعام  **
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 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 *غير المباشرة

  ن/الطوارئالطوارئ الموافق عليها بموجب السلطة المخولة للمديرين القطريين/اإلقليميياالستجابة العاجلة في إطار عمليات 

  086 859 2015يناير/كانون الثاني  9 المساعدة الغذائية لضحايا الفيضانات في سري ننكا 200809  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    سري ننكا

  640 917 2015يناير/كانون الثاني  17 المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة من الفيضانات في مالوي 200810  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    مالوي

  053 335 1  2015فبراير/شباا  13 2015عام  انستجابة لفيضانات ألبانيا 200819  استجابة عاجلة -عملية اوارئ   ألبانيا

  009 356 1  2015مارس/آذار  20 المساعدة الغذائية لضحايا اإلعوار بام 200831  استجابة عاجلة -اوارئ  عملية  فانواتو

  713 465 2015أبريل/نيسان  10 الالجئون من اليمن 200837  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    جيبوتي

  203 917 2015أبريل/نيسان  16 لةالبي اللجوء في رواندا من بورونديالمساعدة الةارئة  200838  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    رواندا

جمهورية تنزانيا 

  المتحدة

  043 826 2015مايو/أيار  13 المتحدة تنزانيا جمهورية المساعدة الغذائية الةارئة لالجئين البورونديين في 200853  استجابة عاجلة -عملية اوارئ  

  693 401 1  2015مايو/أيار  18 المساعدة الغذائية في يالة العنف السياسي في بوروندي 200851  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    بوروندي

جمهورية الكونغو 

 الديمقرااية

  587 291 1  2015مايو/أيار  28 المساعدة الغذائية الةارئة لالجئين البورونديين الوافدين إلى جمهورية الكونغو الديمقرااية 200856  استجابة عاجلة -عملية اوارئ  

  869 401 1  2015أ سةس/آب  7 مساعدة  ذائية للسكان المتضررين من الفيضانات في جنوب شرق بنغالديش 200896  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    بنغالديش

فقدوا سبل عيشهم نتيجة اننهيارات الةينية المفاجئة  للسكان المعزولين و/أو الذينالمساعدة  200897  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    ااجيكستان

 والهائلة

  468 273 2015أ سةس/آب  11

  100 285 2015أ سةس/آب  27 المساعدة لالجئين والمهاجرين في اليونان 200899  استجابة عاجلة -عملية اوارئ    اليونان

جمهورية بوليفيا 

  المتعددة القوميات

  555 927 2015سبتبمر/أيلول  14 انستجابة للةوارئ بالنسبة لألسر المتضررة من الفيضانات في سانتا كروز الشمالية 200902  عاجلة استجابة -عملية اوارئ  

  019 258 12           المجموع الفرعي  
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 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 *غير المباشرة

  أنشطة االستعداد

  645 233 2015فبراير/شباا  24  أنشةة انستعداد الخاصة في بوروندي 200825  انستعداد للةوارئ**   بوروندي

  592 75  2015مايو/أيار  8  هايتي أنشةة انستعداد الخاصة في  200850  انستعداد للةوارئ   هايتي

جمهورية الكونغو 

  الديمقرااية

  750 246 2015مايو/أيار  26 جمهورية الكونغو الديمقرااية أنشةة انستعداد الخاصة في  200854  انستعداد للةوارئ 

  903 208 2015يوليو/تموز  7 2016بانستعداد للموسم األعجف لعام  أنشةة انستعداد الخاصة 200886  انستعداد للةوارئ   زمبابوي

  684 176 2015يوليو/تموز  8 لالستعداد لالستجابة في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ البرنامجدعم  200889  انستعداد للةوارئ  أسيا والمحيط الهادئ

  624 266 2015 تشرين الثاني/نوفمبر 9 انستعداد اإلقليمي ل اهرة النينيو بالنسبة للجنوب األفريقي 200908  انستعداد للةوارئ  جنوب أفريقيا 

  400 126 2015 الثاني تشرين/نوفمبر 19 تقدير األمن الغذائي في يانت الةوارئ في هايتي 200922  انستعداد للةوارئ   هايتي

  000 174 2015 الثاني تشرين/نوفمبر 19 في زامبيا 2016ن م رصد متزايدة توقعا ألثر واهرة النينيو في عام  200911  انستعداد للةوارئ   زامبيا

في البيرو لتحسين إجراءات انستعداد لحانت الةوارئ المحتملة خاصة الستعداد نأنشةة ا 200921  انستعداد للةوارئ   بيرو

 في المقااعات الشمالية من البالد )تومبس بيورا لوريتو ونليبرتاد( النينيوالناجمة عن واهرة 
  584 96  2015 الثاني تشرين/نوفمبر 19

  424 34  2015 الثاني تشرين/نوفمبر 19 (نيوواهرة الني) لتحسين قدرات انستعداد وانستجابة في بارا ويخاصة الستعداد انأنشةة  200918  انستعداد للةوارئ   بارا واي

جمهورية بوليفيا 

  المتعددة القوميات

هرة لتحسين أنشةة انستعداد )وا أنشةة انستعداد الخاصة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات 200917  انستعداد للةوارئ 

 النينيو(

  816 92  2015 الثاني تشرين/نوفمبر 19

  422 732 1           المجموع الفرعي

  مخصصات

  317 738 3  2015يناير/كانون الثاني  21 تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع والكوارث الةبيعية 200597 عملية اوارئ  السودان

الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن توفير  200777 عملية اوارئ   رب أفريقيا

 في شمال نيجيريا

  000 370 3  2015فبراير/شباا  18
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 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 *غير المباشرة

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن  200777 عملية اوارئ   رب أفريقيا

 في شمال نيجيريا

  000 000 2  2015فبراير/شباا  18

العربية الجمهورية 

  السورية

  683 374 8  2015مارس/آذار  12  السورية العربيةالمساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية اوارئ

العربية الجمهورية 

  السورية

تعزيز القدرة اللوجستية وانتوانت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في الجمهورية العربية  200788 عملية خاصة

 السورية

  647 453 1  2015مارس/آذار  12

  000 336 2015مارس/آذار  20 إلعوار باملتعزيز اللوجستيات وانتوانت لالستجابة  200830 عملية خاصة فانواتو

  000 500 9  2015أبريل/نيسان  13 المساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار 200677 عملية اوارئ  العراق

الجمهورية العربية 

  السورية

  704 963 2015أبريل/نيسان  21  العربيةالمساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية اوارئ

  000 000 5  2015أبريل/نيسان  28 يماية األرواحي وتعزيز األمن الغذائي والتغذيةي وبناء القدرة على الومود 200636 ممتدة لإل اثة واإلنعاشعملية   اليمن

ن يعانون مإنقاذ األرواح ويماية سبل العيش وتعزيز القدرة على المقاومة لدم السكان الذين  200583 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  النيجر

 الضعف المزمن

  611 143 4  2015مايو/أيار  6

  120 005 4  2015مايو/أيار  13 المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية المتضررة من الزلزال الذي أصاب نيبال 200668 عملية اوارئ  نيبال

  000 000 2  2015 أيار/مايو 13 والتنسيق استجابة لألزمة في ليبياتعزيز الجوانا اللوجستية وانتوانت  200848 عملية خاصة  نيبال

  158 869 1  2015يونيو/يزيران  2 المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين والعائدين 200744 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  رواندا

  000 000 5  2015يونيو/يزيران 12 والتغذية للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من الضعف المزمندعم األمن الغذائي  200808 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  السودان

  346 531 8  2015يونيو/يزيران  25 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  الوومال

  239 704 1  2015يونيو/يزيران  29 المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقةاع  زة 200709 لإل اثة واإلنعاش عملية ممتدة  دولة فلسةين

  000 000 3  2015يوليو/تموز  7  المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200737 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  كينيا
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 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 *غير المباشرة

  000 590 1  2015يوليو/تموز  21  المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين والعائدين 200744 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  رواندا

جمهورية إيران 

 اإلسالمية

هة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق 200310 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   495 065 1  2015يوليو/تموز  21  في جمهورية إيران اإلسالمية  المساعدة الموجَّ

  000 780 9  2015يوليو/تموز  21 المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية المتضررة من الزلزال الذي أصاب نيبال 200668 عملية اوارئ  نيبال

  000 500 2015 تموز/يوليو 23 األمن في ماليبانعدام  المشردين داخليا والمتأثرينمساعدة الالجئين واألشخاص  200438 عملية اوارئ   رب أفريقيا

جمهورية الكونغو 

  الديمقرااية

  000 000 5  2015أ سةس/أب  23 المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلأ والمجموعات الضعيفة األخرم 200540 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش

  290 467 2015سبتمبر/أيلول  3 في نيبال  المساعدة الغذائية لالجئين من بوتان 200787 واإلنعاشعملية ممتدة لإل اثة   نيبال

  075 207 5  2015أكتوبر/تشرين األول  6 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  الوومال

  000 600 5  2015أكتوبر/تشرين األول  9 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود 200692 واإلنعاشعملية ممتدة لإل اثة   مالوي

 رب أفريقيا/الجنوب 

 األفريقي 

دعم ياسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية أفريقيا الوسةى  200799 عملية اوارئ

 وأثرها اإلقليمي

  000 200 1  2015أكتوبر/تشرين األول  22

  629 455 3   2015أكتوبر/تشرين األول  30 مساعدة الالجئين من الوحراء الغربية 200301 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  الجزائر

  000 000 5   2015أكتوبر/تشرين األول  30 الغذائي ونقص التغذيةتقديم المساعدة من أجل التودي ننعدام األمن  200447 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش  أفغانستان

 رب أفريقيا/الجنوب 

 األفريقي

دعم ياسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية أفريقيا الوسةى  200799 عملية اوارئ

 وأثرها اإلقليمي

  500 333 1  2005نوفمبر/تشرين الثاني  11

أفريقيا/الجنوب  رب 

 األفريقي

دعم ياسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية أفريقيا الوسةى  200799 عملية اوارئ

 وأثرها اإلقليمي

  000 000 1  2005نوفمبر/تشرين الثاني  11

  000 201 2005نوفمبر/تشرين الثاني  19 اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود أمام انعدام األمن الغذائيانستجابة لاليتياجات  200453  عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   زمبابوي

  000 186 2005نوفمبر/تشرين الثاني  19 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود 200692  عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   مالوي
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 2015ديسمبر/كانون األول  31الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 *غير المباشرة

  493 290 5  2005نوفمبر/تشرين الثاني  20 ربط اإل اثة بالقدرة على الومود في األراضي القايلة وشبد القايلة 200736  ممتدة لإل اثة واإلنعاشعملية    كينيا

جمهورية إيران 

 اإلسالمية 

هة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق 200310  عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش    126 746 2005نوفمبر/تشرين الثاني  24 في جمهورية إيران اإلسالمية  المساعدة الموجَّ

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن  200777  عملية اوارئ    رب أفريقيا

 في شمال نيجيريا

  565 746 2005نوفمبر/تشرين الثاني  26

مساعدة  ذائية اارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من النزاع  200890  عملية اوارئ   اليمن

 في اليمن

  777 966 17  2015ديسمبر/كانون األول  4

التغذية لالجئين والعائدين بناء القدرة على الومودي يماية سبل العيشي والحد من سوء  200713  عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   تشاد

 والسكان الضعفاء اآلخرين

  392 567 2  2015ديسمبر/كانون األول  11

  781 339 1  2015ديسمبر/كانون األول  22 اننتقال: نحو باكستان صامدة وآمنة  ذائيا 200867  عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   باكستان

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الومود إزاء الودمات من أجل تمتع الوومال  200844  عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   الوومال

 باألمن الغذائي

  000 000 15  2015ديسمبر/كانون األول  31

  948 232 150  المجموع الفرعي   

  389 223 164   المجموع الكلي   
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 2015 العاجلة االستجابة حساب أرصدة تجديد: الثالث الملحق

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

المبلغ المتجدد  اسم المشروع

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

  000 350 2 1 تقديم المساعدة من أجل التودي ننعدام األمن الغذائي ونقص التغذية 200447 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش أفغانستان

  649 317 1 2015                        ت                    ئ  ال              :  200819 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  ألبانيا

  907 484 1 مساعدة الالجئين من الوحراء الغربية 200301 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش الجزائر 

  837 015 1 2 بنغالديش شرق جنوب في الفيضانات من المتضررين للسكان  ذائية مساعدة 200896 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  بنغالديش

جمهورية بوليفيا  

 المتعددة القوميات

  000 300 1 الشمالية كروز سانتا في الفيضانات من المتضررة لألسر بالنسبة للةوارئ انستجابة 200902 استجابة عاجلة -عملية اوارئ 

  000 200 1 بناء القدرة على الومودي والحد من سوء التغذية 200509 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش بوركينا فاسو

  593 42  3 المساعدة الةارئة لضحايا الفيضانات 200678 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  بوروندي

 النيجرو والتغذوية الةارئة لالجئين الوافدين يديثا من جمهورية أفريقيا الوسةىالمساعدة الغذائية  200689 عملية اوارئ الكاميرون

 إلى الكاميرون

4 1 357 255  

  835 174 2 لالجئين الوافدين يديثا من جمهورية أفريقيا الوسةىفي الكاميرون المساعدة الغذائية  200679 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  الكاميرون

ي ف المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين من نيجيريا وأفريقيا الوسةى والسكان المضيفين 200552 ممتدة لإل اثة واإلنعاشعملية  الكاميرون

 الكاميرون

2 1 100 000  

جمهورية أفريقيا 

 الوسةى

  915 267 2 6 إنقاذ األرواح ويماية سبل العيش في جمهورية أفريقيا الوسةى 200650 عملية اوارئ

جمهورية أفريقيا 

 الوسةى

 200315تعزيز القدرة على انستجابة وأمن المووفين دعما  للعملية الممتدة لإل اثة واإلنعاش  200643 عملية خاصة

 (مساعدة السكان المتأثرين بالوراعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسةى واإلقليم الفرعي)

1  54 401  

جمهورية أفريقيا 

 الوسةى

  515 403 1 تعزيز تنسيق مجموعة األمن الغذائي في جمهورية أفريقيا الوسةى 200646 خاصةعملية 

جمهورية الكونغو 

 الديمقرااية

  053 110 1 أنشةة انستعداد الخاصة في جمهورية الكونغو الديمقرااية 200854 انستعداد وانستجابة للةوارئ



17 WFP/EB.A/2016/6-I/1* 

  

 

 2015 العاجلة االستجابة حساب أرصدة تجديد: الثالث الملحق

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

المبلغ المتجدد  اسم المشروع

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

جمهورية الكونغو 

 الديمقرااية

  587 291 1 2 المساعدة الغذائية الةارئة لالجئين البورونديين الوافدين إلى جمهورية الكونغو الديمقرااية 200856 استجابة عاجلة -عملية اوارئ 

جمهورية الكونغو 

 الديمقرااية

  001 700 1 4 األخرمالمساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلأ والمجموعات الضعيفة  200540 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش

مساعدة ضحايا وباء إيبون المحرومين من األمن الغذائيي واألسري والمجتمعات المحلية في  200698 استجابة عاجلة -عملية اوارئ   ينيا

  ابات  ينيا

1 141 576  

  611 43  1 تقدير األمن الغذائي في يانت الةوارئ في هايتي 200922 انستعداد وانستجابة للةوارئ هايتي

  822 96  2  المتكررةالضعيفة المعرضة للودمات المساعدة الغذائية للمجموعات  108440 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش هايتي

جمهورية إيران 

 اإلسالمية 

هة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق 200310 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش   548 653 1 5 في جمهورية إيران اإلسالمية  المساعدة الموجَّ

  000 500 9 16 المساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار 200677 عملية اوارئ العراق

    ظ                              ص          ق        ة   غذ ئ        ئ                    200729 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  العراق

      

1  53 452  

  000 600 2 5  المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش كينيا

المساعدة الةارئة لضحايا إيبون المحرومين من األمن الغذائي في صفوف األسري والمجتمعات  200758 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  ليبريا

 ومراكز المعالجة في ليبرياالمحليةي 

1 214 940  

  000 000 2 2  مساعدة السكان المتأثرين باألزمة في ليبيا 200776 عملية اوارئ ليبيا

  146 11  1  في مد شقر انستجابة للكوارث الةبيعية المتكررة وانعدام األمن الغذائي الموسمي 200065 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش مد شقر

  120  1 المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة من الفيضانات في مالوي 200810 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  مالوي

  000 400 1 3 في موزامبيق مساعدة المجموعات الضعيفة والمتأثرة بالكوارث 200355 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش موزامبيق

  390 313 2 12 المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية المتضررة من الزلزال الذي أصاب نيبال 200668 اوارئعملية  نيبال



18 WFP/EB.A/2016/6-I/1* 

 2015 العاجلة االستجابة حساب أرصدة تجديد: الثالث الملحق

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

المبلغ المتجدد  اسم المشروع

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

  933 726 3 المساعدة الغذائية لالجئين البوتانيين 200136 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش نيبال

  000 000 2 2 للزلزال الذي أصاب نيبال تعزيز الجوانا اللوجستية وانتوانت والتنسيق استجابة  200848 عملية خاصة نيبال

إنقاذ األرواح ويماية سبل العيش وتعزيز القدرة على المقاومة لدم السكان الذين يعانون من  200583 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش النيجر

 الضعف المزمن

17 13 421 741  

  -763 227 3 3 المساعدة الغذائية الةارئة لعملية شريان الحياة لغزة 108170 عملية اوارئ فلسةيندولة 

  116 795 1 5   زةغير الالجئين في قةاع ة لةارئالمساعدة الغذائية ال 200298 عملية اوارئ دولة فلسةين

  925 618 8 للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقةاع  زةالمساعدة الغذائية  200709 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش دولة فلسةين

الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 

وأوروبا الشرقية 

  وآسيا الوسةى

  644 2  1 سوريةالجمهورية العربية الالمساعدة الغذائية للعراقيين المشردين في العراق و 107170 عملية اوارئ

  000 200 1 األمن في ماليالمشردين داخليا والمتأثرين بانعدام مساعدة الالجئين واألشخاص  200438 اوارئعملية   رب أفريقيا

  540 582 3 يبون في  ينيا وليبريا وسيراليونإدعم المجموعات السكانية في المنااق المتأثرة بفاشية  200761 عملية اوارئ  رب أفريقيا

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في  200777 عملية اوارئ  رب أفريقيا

 شمال نيجيريا

8 3 274 564  

دعم ياسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية أفريقيا الوسةى  200799 عملية اوارئ  رب أفريقيا

 وأثرها اإلقليمي

2 988 153  

واستجابة مجموعة انتوانت في يانت الةوارئ لدعم زيز القدرة اللوجستية اإلقليمية تع 200402 عملية خاصة  رب أفريقيا

 لتودي ألزمة الجفاف في منةقة السايلا

1  40 088  

أمريكا الالتينية 

 والكاريبي

وسبل العيش للمجموعات الضعيفة المتأثرة بالودمات المتكررة في استعادة األمن الغذائي  200490 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش

 السلفادوري و واتيماني وهندوراسي ونيكارا وا

6 1 556 271  

  656 711 1 3  تحسين األمن التغذوي وإعادة بناء الترابط انجتماعي 200250 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش باكستان
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 2015 العاجلة االستجابة حساب أرصدة تجديد: الثالث الملحق

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

المبلغ المتجدد  اسم المشروع

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

  266 50  1 التقدير العاجل ألثر أزمة الجفاف على األمن الغذائي والتغذوي في أمريكا الوسةى 200762 للةوارئانستعداد وانستجابة  بنما

  14 1 لتقدير أثر الفيضانات على األمن الغذائي لألسر المتأثرة في بارا وي البرنامجأنشةة انستعداد لدعم  200739 انستعداد وانستجابة للةوارئ بارا واي

  0 6 انسم الدولي هايان(-تقديم المساعدة للسكان المتأثرين باإلعوار األكبر هايان )"يولندا"  200631 عملية اوارئ الفلبين

  084 90  2 انستجابة الفورية للمتأثرين بإعوار ها وبت 200801 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  الفلبين

المجتمعات المضيفة بما في ذلك  من افالاألو مساعدة الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقرااية 200147 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش الكونغو

 في مقااعة ليكوان في جمهورية الكونغو السكان األصليون

4 948 354  

  498 8  2        ة      ئ              ء                      200838 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  رواندا

الورب والجبل 

 األسود

  660 190 4 2014انستجابة لفيضانات صربيا عام  200704 استجابة عاجلة -عملية اوارئ 

مساعدة ضحايا إيبون المحرومين من األمن الغذائي في صفوف األسري والمجتمعات المحليةي  200749 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  سيراليون

 والمنااق المتأثرة في سيراليونوالمستشفياتي 

1 216 428  

  527 320 11 45 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش الوومال

  887 26  1 في الوومال البرنامجتعزيز اإلجراءات األمنية لدعم عمليات  200637 عملية خاصة الوومال

  36 1 العمليات الجوية لدعم إيوال المساعدات اإلنسانية في جنوب السودان 200702 عملية خاصة السودانجنوب 

  783 41  1        ة   غذ ئ                  ت             200809 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  سري ننكا

  317 738 3 7              ء     أ         ز          ث                      ة   غذ ئ    200597 عملية اوارئ السودان

  236 759 5 المساعدة الغذائية الةارئة للمشردين داخليا والالجئين في السودان نتيجة القتال في جنوب السودان 200658 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  السودان

  290 600 3 10            غذ ئ      غذ                          ز      ذ                      ز   200808 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش السودان

العربية الجمهورية 

 السورية

  387 338 9 16  العربيةالمساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية اوارئ
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 2015 العاجلة االستجابة حساب أرصدة تجديد: الثالث الملحق

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

المبلغ المتجدد  اسم المشروع

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

العربية الجمهورية 

 السورية

تعزيز القدرة اللوجستية وانتوانت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في الجمهورية العربية  200477 عملية خاصة

 السورية

1 700 974  

العربية الجمهورية 

 السورية

عربية الجمهورية التعزيز القدرة اللوجستية وانتوانت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في  200788 عملية خاصة

 السورية

4 703 647  

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

  - 2 المتحدة تنزانيا جمهورية المساعدة الغذائية الةارئة لالجئين البورونديين في 200853 استجابة عاجلة -عملية اوارئ 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

  - 6 لالجئين في شمال  رب تنزانياالمساعدة الغذائية  200325 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش

  009 356 1 2 المساعدة الغذائية لضحايا اإلعوار بام 200831 استجابة عاجلة -عملية اوارئ  فانواتو

  000 336 2 تعزيز اللوجستيات وانتوانت لالستجابة لإلعوار بام 200830 عملية خاصة فانواتو

  000 000 5 9 يماية األرواحي وتعزيز األمن الغذائي والتغذيةي وبناء القدرة على الومود 200636 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش اليمن

  32 3 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود أمام انعدام األمن الغذائي 200453 عملية ممتدة لإل اثة واإلنعاش زمبابوي

  451 316 95 283  المجموع الكلي   
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 سلف مرفق تمويل رأس المال العامل

  822 116  2015ديسمبر/كانون األول  2 (2016-2012مالوي ) –البرام  القةرية  قةري برنام  200287 مالوي

  234 467  2015نوفمبر/تشرين الثاني  12 (2018-2013)نيكارا وا  –البرام  القةرية  برنام  قةري 200434 نيكارا وا

  467 350  2015يونيو/يزيران  25 ( 2018-2015كوبا ) –البرام  القةرية  مشروع إنمائي 200703 كوبا

  782 154 2  2015أبريل/نيسان  29 (2017-2013 ينيا ) –البرام  القةرية  مشروع إنمائي 200326  ينيا

  483 450 3  2015أكتوبر/تشرين األول  7 مشروع دعم البرنام  الواني للوجبات المدرسية في هايتي مشروع إنمائي 200150 هايتي

  000 800  2015مايو/أيار  18 مشروع دعم البرنام  الواني للوجبات المدرسية في هايتي مشروع إنمائي 200150 هايتي

  919 211 4  2015مايو/أيار  15 (2017-2013ليبريا ) –البرام  القةرية  مشروع إنمائي 200395 ليبريا

األافال الضعفاء في مراكز مساعدة لأليتام و يرهم من تقديم ال مشروع إنمائي 200422 سوازيلند

 الرعاية في األيياء وفي المدارس

  941 081 1  2015فبراير/شباا  9

  923 502  2015سبتمبر/أيلول  25 تنمية القدرات من أجل الوحة والتغذية مشروع إنمائي 200770 ليشتي -تيمور 

  589 691 18  2015أبريل/نيسان  20 األنبارالمساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة  عملية اوارئ 200677 العراق

  581 247 10  2015نوفمبر/تشرين الثاني  10 المساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية اوارئ 200677 العراق

  109 430 2  2015أبريل/نيسان  20 المساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية اوارئ 200677 العراق

  073 620 1  2015أبريل/نيسان  20 المساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية اوارئ 200677 العراق

  527 607  2015أبريل/نيسان  20 المساعدة الةارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية اوارئ 200677 العراق

وأوروبا الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناعملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  173 757 43  2015نوفمبر/تشرين الثاني  30
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناالةوارئ اإلقليمية لمساعدة عملية  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  935 700 39  2015أبريل/نيسان  27

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناعملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  214 185 35  2015يناير/كانون الثاني  7

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناعملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  925 943 32  2015أ سةس/آب  5

األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرق 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناعملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  098 297 12  2015نوفمبر/تشرين الثاني  30

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناعملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  000 600 6  2015يوليو/تموز  27

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

نان السوريين في لبالالجئين عملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  422 163 5  2015 تموز/يوليو 28

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

 الشرقية وآسيا الوسةى

ن الالجئين السوريين في لبناعملية الةوارئ اإلقليمية لمساعدة  عملية اوارئ 200433

 والعراق وتركياواألردن 

  256 387  2015أ سةس/آب  6

المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية المتضررة من  عملية اوارئ 200668 نيبال

 الزلزال الذي أصاب نيبال

  000 000 19  2015أبريل/نيسان  29

المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية المتضررة من  عملية اوارئ 200668 نيبال

 الزلزال الذي أصاب نيبال

  000 000 2  2015مايو/أيار  13

المساعدة الغذائية الةارئة للمجموعات السكانية المتضررة من  عملية اوارئ 200668 نيبال

 الزلزال الذي أصاب نيبال

  000 220  2015يوليو/تموز  21

  000 000 15  2015يناير/كانون الثاني  20 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200659 جنوب السودان



23 WFP/EB.A/2016/6-I/1* 

  

 

 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

  505 834 10  2015يونيو/يزيران  25 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200659 جنوب السودان

  000 892 8  2015مارس/آذار  30 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200659 جنوب السودان

  900 476 8  2015فبراير/شباا  20 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200659 جنوب السودان

  606 486 1  2015أبريل/نيسان  9 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200659 جنوب السودان

  208 283 1  2015يناير/كانون الثاني  29 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200659 جنوب السودان

  645 738 5  2015نوفمبر/تشرين الثاني  4 عملية الةوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية اوارئ 200859 جنوب السودان

  318 738 3  2015أكتوبر/تشرين األول  2 للنزاع في جنوب السودانعملية الةوارئ استجابة  عملية اوارئ 200859 جنوب السودان

تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع  عملية اوارئ 200597 السودان

 والكوارث الةبيعية

  645 675 9  2015يناير/كانون الثاني  21

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

 السورية العربيةالجمهورية 

  631 742 37  2015أكتوبر/تشرين األول  2

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

  السورية العربيةالجمهورية 

  598 448 36  2015يناير/كانون الثاني  12

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

  السورية العربيةالجمهورية 

  420 065 35  2015أبريل/نيسان  20

الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في المساعدة  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

 السورية العربيةالجمهورية 

  504 659 14  2015أ سةس/آب  3

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

 السورية العربيةالجمهورية 

  953 214 11  2015يناير/كانون الثاني  7
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

  العربيةالجمهورية 

  615 270 8  2015مايو/أيار  21

بالقالقل في المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

  العربيةالجمهورية 

  733 571 5  2015سبتمبر/أيلول  14

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

  العربيةالجمهورية 

  641 263 2  2015فبراير/شباا  2

المساعدة الغذائية الةارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  عملية اوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 

  العربيةالجمهورية 

  111 971  2015مارس/آذار  12

  038 548 3  2015سبتمبر/أيلول  14 المساعدة الةارئة للمدنيين المتأثرين بالنزاع في شرق أوكرانيا عملية اوارئ 200765 أوكرانيا

  000 750  2015مارس/آذار  26 المساعدة الغذائية الةارئة لضحايا اإلعوار بام عملية اوارئ 200833 فانواتو

  426 480  2015مايو/أيار  29 المساعدة الغذائية الةارئة لضحايا اإلعوار بام عملية اوارئ 200833 فانواتو

داخليا والمتأثرين المشردين مساعدة الالجئين واألشخاص  عملية اوارئ 200438  رب أفريقيا

 األمن في ماليبانعدام 

  327 495 1  2015سبتمبر/أيلول  8

المشردين داخليا والمتأثرين مساعدة الالجئين واألشخاص  عملية اوارئ 200438  رب أفريقيا

 األمن في ماليبانعدام 

  341 393  2015مارس/آذار  9

المشردين داخليا والمتأثرين واألشخاص مساعدة الالجئين  عملية اوارئ 200438  رب أفريقيا

 األمن في ماليبانعدام 

  847 326   2015أ سةس/آب  3

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  853 009 5  2015فبراير/شباا  26

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  159 869 1  2015ديسمبر/كانون األول  18
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

وتشاد توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  675 584 1  2015يونيو/يزيران  30

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  056 542 1  2015يونيو/يزيران  12

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  090 527 1  2015يوليو/تموز  1

الكاميرون وتشاد توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  383 272 1  2015فبراير/شباا  18

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  458 718  2015أبريل/نيسان  17

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد  عملية اوارئ 200777  رب أفريقيا

 والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

  935 700  2015أبريل/نيسان  1

السكانية المتضررة من األزمة الحادثة دعم ياسم للمجموعات  عملية اوارئ 200799  رب أفريقيا/الجنوب األفريقي 

 في جمهورية أفريقيا الوسةى وأثرها اإلقليمي

  770 161 1  2015سبتمبر/أيلول  10

دعم ياسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة  عملية اوارئ 200799  رب أفريقيا/الجنوب األفريقي 

 في جمهورية أفريقيا الوسةى وأثرها اإلقليمي

  000 000 1  2015أ سةس/آب  9

دعم ياسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة  عملية اوارئ 200799  رب أفريقيا/الجنوب األفريقي 

 في جمهورية أفريقيا الوسةى وأثرها اإلقليمي

  829 459  2015سبتمبر/أيلول  9

عملية ممتدة لإل اثة  200447 أفغانستان

 واإلنعاش

تقديم المساعدة من أجل التودي ننعدام األمن الغذائي ونقص 

 التغذية

  994 189 4  2015مارس/آذار  5

عملية ممتدة لإل اثة  200447 أفغانستان

 واإلنعاش

تقديم المساعدة من أجل التودي ننعدام األمن الغذائي ونقص 

 التغذية

  998 868 1  2015سبتمبر/أيلول  18
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200447 أفغانستان

 واإلنعاش

تقديم المساعدة من أجل التودي ننعدام األمن الغذائي ونقص 

 التغذية

  321 297  2015أبريل/نيسان  2

عملية ممتدة لإل اثة  200301 الجزائر

 واإلنعاش

  020 484  2015فبراير/شباا  11 مساعدة الالجئين من الوحراء الغربية

ممتدة لإل اثة عملية  200673 بنغالديش

 واإلنعاش

  648 975 1  2015مارس/آذار  20 تقديم المساعدة لالجئين من ميانمار

عملية ممتدة لإل اثة  200655 بوروندي

 واإلنعاش

المحرومين من األمن الضعفاء مساعدة الالجئين والسكان 

 الغذائي

  146 387  2015أ سةس/آب  5

عملية ممتدة لإل اثة  200713 تشاد

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والضعفاء المتأثرين بسوء 

 التغذية واألزمات الغذائية المتكررة

  010 218 4  2015يناير/كانون الثاني  27

عملية ممتدة لإل اثة  200713 تشاد

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والضعفاء المتأثرين بسوء 

 واألزمات الغذائية المتكررةالتغذية 

  000 000 2  2015أ سةس/آب  20

عملية ممتدة لإل اثة  200713 تشاد

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والضعفاء المتأثرين بسوء 

 التغذية واألزمات الغذائية المتكررة

  579 934  2015أ سةس/آب  18

عملية ممتدة لإل اثة  200713 تشاد

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والضعفاء المتأثرين بسوء 

 التغذية واألزمات الغذائية المتكررة

  486 334  2015أبريل/نيسان  1

عملية ممتدة لإل اثة  200464 كوت ديفوار

 واإلنعاش

  804 102 2  2015أبريل/نيسان  29 إنقاذ األرواح وُسبل كسا العيش من أجل تعزيز اننتقال

عملية ممتدة لإل اثة  200532 جمهورية كوريا الشعبية الديمقرااية

 واإلنعاش

  293 490 1  2015نوفمبر/تشرن الثاني  18  الدعم التغذوي لألافال والنساء

عملية ممتدة لإل اثة  200532 جمهورية كوريا الشعبية الديمقرااية

 واإلنعاش

  553 500  2015فبراير/شباا  4  الدعم التغذوي لألافال والنساء
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200540 جمهورية الكونغو الديمقرااية

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلأ 

 والمجموعات الضعيفة األخرم

  745 047 5  2015فبراير/شباا  6

عملية ممتدة لإل اثة  200540 جمهورية الكونغو الديمقرااية

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلأ 

 والمجموعات الضعيفة األخرم

  672 504 3  2015أكتوبر/تشرين األول  23

عملية ممتدة لإل اثة  200832 جمهورية الكونغو الديمقرااية

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلأ 

  الضعيفة األخرموالمجموعات 

  747 560  2015نوفمبر/تشرين الثاني  27

عملية ممتدة لإل اثة  200290 إثيوبيا

 واإلنعاش

انستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الومود أمام انعدام األمن 

 الغذائي

  940 390 11  2015يناير/كانون الثاني  26

عملية ممتدة لإل اثة  200700 إثيوبيا

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية لالجئي إريترياي وجنوب السوداني 

 والسوداني والوومال

  373 734 1  2015مارس/آذار  12

عملية ممتدة لإل اثة  200712 إثيوبيا

 واإلنعاش

انستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى 

 األمن الغذائي نحو استراتيجيات أكثر مرونة

  163 220 6  2015األول أكتوبر/تشرين  30

عملية ممتدة لإل اثة  200712 إثيوبيا

 واإلنعاش

انستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى 

 األمن الغذائي نحو استراتيجيات أكثر مرونة

  162 220 6  2015أكتوبر/تشرين األول  30

عملية ممتدة لإل اثة  200526 بيساو - ينيا 

 واإلنعاش

دعم التغذية وُسبل كسا العيش لدم السكان الضعفاء في  ينيا 

 بيساو –

  000 300 1  2015أ سةس/آب  19

عملية ممتدة لإل اثة  200618 هايتي

 واإلنعاش

  000 200 1  2015مايو/أيار  18 في هايتي  تعزيز انستعداد للةوارئ والقدرة على الومود

عملية ممتدة لإل اثة  200618 هايتي

 واإلنعاش

  000 000 1  2015أ سةس/آب  25 في هايتي تعزيز انستعداد للةوارئ والقدرة على الومود
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200537 األردن

 واإلنعاش

تقديم المساعدة لألردنيين الضعفاء الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذائي ويتأثرون باألزمة انقتوادية المشتدة بسبا 

 السوريالنزاع 

  669 095 1  2015يونيو/يزيران  30

عملية ممتدة لإل اثة  200736 كينيا

 واإلنعاش

ربط اإل اثة بالقدرة على الومود في األراضي القايلة وشبد 

 القايلة

  215 411 8  2015أكتوبر/تشرين األول  6

عملية ممتدة لإل اثة  200737 كينيا

 واإلنعاش

  557 943 2  2015يوليو/تموز  3  كينياالمساعدة الغذائية لالجئين في 

عملية ممتدة لإل اثة  200735 مد شقر

 واإلنعاش

انستجابة نيتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان 

المتضررين من الكوارث الةبيعيةي وبناء صمود المجتمعات 

ة الغذائي في المنااق الجنوبي المحلية التي تعاني من انعدام األمن

 الغربيةي والجنوبيةي والجنوبية الشرقية في مد شقر

  308 981  2016مارس/آذار  24

عملية ممتدة لإل اثة  200735 مد شقر

 واإلنعاش

انستجابة نيتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان 

المتضررين من الكوارث الةبيعيةي وبناء صمود المجتمعات 

ة الغذائي في المنااق الجنوبي المحلية التي تعاني من انعدام األمن

 الغربيةي والجنوبيةي والجنوبية الشرقية في مد شقر

  270 455  2015يوليو/تموز  9

عملية ممتدة لإل اثة  200460 مالوي

 واإلنعاش

  588 298  2015يونيو/يزيران  4 المساعدة الغذائية لالجئين

عملية ممتدة لإل اثة  200692 مالوي

 واإلنعاش

  637 175 6  2015فبراير/شباا  11 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود

عملية ممتدة لإل اثة  200692 مالوي

 واإلنعاش

  000 000 6  2015أكتوبر/تشرين األول  8 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود

عملية ممتدة لإل اثة  200692 مالوي

 واإلنعاش

  210 218 4  2015ديسمبر/كانون األول  28 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200692 مالوي

 واإلنعاش

  402 051 1  2015فبراير/شباا  18 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود

عملية ممتدة لإل اثة  200692 مالوي

 واإلنعاش

  205 654  2015ديسمبر/كانون األول  17 انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود

عملية ممتدة لإل اثة  200719 مالي

 واإلنعاش

  870 347 4  2015مايو/أيار  15 وإعادة بناء سبل العيشسوء التغذية  منالحد إنقاذ األرواح و

عملية ممتدة لإل اثة  200719 مالي

 واإلنعاش

  673 504 3  2015مايو/أيار  21 العيش سبل بناء وإعادة التغذية سوء من والحد األرواح إنقاذ

عملية ممتدة لإل اثة  200719 مالي

 واإلنعاش

  833 740  2015أبريل/نيسان  22 العيش سبل بناء وإعادة التغذية سوء من والحد األرواح إنقاذ

عملية ممتدة لإل اثة  200640 موريتانيا

 واإلنعاش

يماية سبل كسا العيشي وتخفي، نقص التغذيةي وبناء القدرة 

 يوإنشاء األصول يمن خالل شبكات األمان على الومود

 وتنمية المهارات 

  783 567  2015 نيسان/أبريل 27

لإل اثة عملية ممتدة  200640 موريتانيا

 واإلنعاش

 القدرة وبناء التغذيةي نقص وتخفي، العيشي كسا سبل يماية

 األصولي وإنشاء األماني شبكات خالل من الومود على

 المهارات وتنمية

  353 232  2015أ سةس/آب  7

عملية ممتدة لإل اثة  200299 ميانمار

 واإلنعاش

ونقص دعم اننتقال عن اريق الحد من انعدام األمن الغذائي 

 التغذية بين المجموعات األكثر ضعفا

  672 504 3  2015ديسمبر/كانون األول  15

عملية ممتدة لإل اثة  200299 ميانمار

 واإلنعاش

دعم اننتقال عن اريق الحد من انعدام األمن الغذائي ونقص 

 التغذية بين المجموعات األكثر ضعفا

  205 154 3  2015يونيو/يزيران  22

عملية ممتدة لإل اثة  200299 ميانمار

 واإلنعاش

دعم اننتقال عن اريق الحد من انعدام األمن الغذائي ونقص 

 التغذية بين المجموعات األكثر ضعفا

  308 981  2015سبتمبر/أيلول  3
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200787 نيبال

 واإلنعاش

  331 427  2015الثاني  يناير/كانون 9  في نيبالالمساعدة الغذائية لالجئين من بوتان 

عملية ممتدة لإل اثة  200787 نيبال

 واإلنعاش

  371 280  2015أبريل/نيسان  8 في نيبال المساعدة الغذائية لالجئين من بوتان

عملية ممتدة لإل اثة  200583 النيجر

 واإلنعاش

إنقاذ األرواح ويماية سبل العيش وتعزيز القدرة على المقاومة 

 الذين يعانون من الضعف المزمنلدم السكان 

  817 459 4  2015مارس/آذار  18

عملية ممتدة لإل اثة  200583 النيجر

 واإلنعاش

إنقاذ األرواح ويماية سبل العيش وتعزيز القدرة على المقاومة 

 لدم السكان الذين يعانون من الضعف المزمن

  000 738 3  2015ديسمبر/كانون األول  8

عملية ممتدة لإل اثة  200250 باكستان

 واإلنعاش

  243 762 1  2015نوفمبر/تشرين ثاني  24  تحسين األمن التغذوي وإعادة بناء الترابط انجتماعي

عملية ممتدة لإل اثة  200867 باكستان

 واإلنعاش

  318 738 3  2015نوفمبر/تشرين ثاني  24 اننتقال إلى األمن الغذائي المستدام والومود في باكستان 

عملية ممتدة لإل اثة  200572 جنوب السودان 

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية والتغذوية لإل اثة واإلنعاشي ولدعم اننتقال 

 وتعزيز القدرات ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع

  422 163 5  2015يوليو/تموز  28

عملية ممتدة لإل اثة  200572 جنوب السودان 

 واإلنعاش

الغذائية والتغذوية لإل اثة واإلنعاشي ولدعم اننتقال المساعدة 

 وتعزيز القدرات ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع

  804 102 2  2015يونيو/يزيران  26

عملية ممتدة لإل اثة  200572 جنوب السودان 

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية والتغذوية لإل اثة واإلنعاشي ولدعم اننتقال 

 القدرات ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوعوتعزيز 

  606 486 1  2015مارس/آذار  17

عملية ممتدة لإل اثة  200572 جنوب السودان 

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية والتغذوية لإل اثة واإلنعاشي ولدعم اننتقال 

 وتعزيز القدرات ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع

  908 784  2015يوليو/تموز  27

عملية ممتدة لإل اثة  200572 جنوب السودان 

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية والتغذوية لإل اثة واإلنعاشي ولدعم اننتقال 

 وتعزيز القدرات ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع

  290 467  2015ديسمبر/كانون األول  21



31 WFP/EB.A/2016/6-I/1* 

  

 

 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200744 رواندا

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء 

 والالجئين العائدين

  989 242 2  2015مايو/أيار  11

عملية ممتدة لإل اثة  200744 رواندا

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء 

 والالجئين العائدين

  804 194 1  2015أبريل/نيسان  29

عملية ممتدة لإل اثة  200744 رواندا

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء 

 والالجئين العائدين

  000 650  2015أ سةس/آب  3

عملية ممتدة لإل اثة  200744 رواندا

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء 

 والالجئين العائدين

  000 410  2015يوليو/تموز  21

عملية ممتدة لإل اثة  200681 السنغال

 واإلنعاش

ات في المجتمع يماية سبل العيش وتعزيز القدرة على الومود

المحرومة من األمن الغذائي بما في ذلك في منةقة كازامانس 

 المتأثرة بالنزاع

  509 202  2015أبريل/نيسان  16

لإل اثة عملية ممتدة  200443 الوومال

 واإلنعاش

  448 814  2015يونيو/يزيران  25 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف

عملية ممتدة لإل اثة  200709 دولة فلسةين

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في 

 الضفة الغربية وقةاع  زة

  754 514 4  2015مارس/آذار  18

عملية ممتدة لإل اثة  200709 دولة فلسةين

 واإلنعاش

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في 

 الضفة الغربية وقةاع  زة

  112 386 1  2015فبراير/شباا  10

عملية ممتدة لإل اثة  200709 دولة فلسةين

 واإلنعاش

من األمن الغذائي في المساعدة الغذائية للسكان المحرومين 

 الضفة الغربية وقةاع  زة

  000 000 1  2015يوليو/تموز  21

عملية ممتدة لإل اثة  200808 السودان

 واإلنعاش

دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع 

 والذين يعانون من الضعف المزمن

  793 257 3  2015يونيو/يزيران  12
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

عملية ممتدة لإل اثة  200603 المتحدةجمهورية تنزانيا 

 واإلنعاش

  748 182 10  2015نوفمبر/تشرين الثاني  10 في شمال  رب تنزانيا المساعدة الغذائية لالجئين 

عملية ممتدة لإل اثة  200603 جمهورية تنزانيا المتحدة

 واإلنعاش

  316 205 7  2015مايو/أيار  13 تنزانيا  رب شمال في المساعدة الغذائية لالجئين 

عملية ممتدة لإل اثة  200429 أو ندا

 واإلنعاش

تثبيت استهالك الغذاء والحد من سوء التغذية الحاد بين 

 الالجئين واألسر البالغة الضعف

  318 738 3  2015يوليو/تموز  23

عملية ممتدة لإل اثة  200429 أو ندا

 واإلنعاش

التغذية الحاد بين تثبيت استهالك الغذاء والحد من سوء 

 الالجئين واألسر البالغة الضعف

  000 350 1  2015أ سةس/آب  20

عملية ممتدة لإل اثة  200429 أو ندا

 واإلنعاش

تثبيت استهالك الغذاء والحد من سوء التغذية الحاد بين 

 الالجئين واألسر البالغة الضعف

  830 373  2015ديسمبر/كانون األول  2

عملية ممتدة لإل اثة  200852 أو ندا

 واإلنعاش

  130 598  2015ديسمبر/كانون األول  3 المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة

عملية ممتدة لإل اثة  200636 اليمن

 واإلنعاش

يماية األرواحي وتعزيز األمن الغذائي والتغذيةي وبناء القدرة 

 على الومود

  741 142 58  2015مايو/أيار  6

عملية ممتدة لإل اثة  200636 اليمن

 واإلنعاش

يماية األرواحي وتعزيز األمن الغذائي والتغذيةي وبناء القدرة 

 على الومود

  232 189 4  2015يوليو/يزيران  3

عملية ممتدة لإل اثة  200453 زمبابوي

 واإلنعاش

انستجابة لاليتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الومود 

 الغذائيأمام انعدام األمن 

  000 900 3  2015أبريل/نيسان  24

  617 487 1  2015أكتوبر/تشرين األول  9 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في أفغانستان عملية خاصة 200639 أفغانستان

  975 411  2015يوليو/تموز  7  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسةى عملية خاصة 200804 جمهورية أفريقيا الوسةى

  366 573 1  2015مارس/آذار  6  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد عملية خاصة 200785 تشاد
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

تعزيز تنسيق مجموعة األمن الغذائي في جمهورية الكونغو  عملية خاصة 200661 جمهورية الكونغو الديمقرااية

 الديمقرااية

  103 327  2015يوليو/تموز  3

  467 350  2015أ سةس/آب  10 إثيوبياتوفير الخدمات الجوية اإلنسانية في  عملية خاصة 200711 إثيوبيا

اللوجستياتي وتنسيق المجموعات تعزيز الخدمات الجويةي و عملية خاصة 200685 مالوي

 استجابة للفيضانات في مالوي

  748 560  2015فبراير/شباا  9

الخدمات الجويةي وتعزيز اللوجستياتي وتنسيق المجموعات  عملية خاصة 200685 مالوي

 استجابة للفيضانات في مالوي

  187 140  2015مارس/آذار  23

  162 978  2015 آذار/مارس 23 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في مالي عملية خاصة 200802 مالي

  934 700  2015يونيو/يزيران  5 اإلنسانية في ماليتوفير الخدمات الجوية  عملية خاصة 200802 مالي

  370 775  2015يونيو/يزيران  15  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في موريتانيا عملية خاصة 200803 موريتانيا

 في لللزنز استجابة وانتوانت اللوجستيات وتنسيق زيادة عملية خاصة 200848 نيبال

 نيبال

  000 000 6  2015أبريل/نيسان  29

 في لللزنز استجابة وانتوانت اللوجستيات وتنسيق زيادة عملية خاصة 200848 نيبال

 نيبال

  049 360 2  2015أكتوبر/تشرين األول  30

  000 000 5  2015أبريل/نيسان  29 نيبالتوفير الخدمات الجوية اإلنسانية في  عملية خاصة 200849 نيبال

  963 826  2015يوليو/تموز  27 نيبالتوفير الخدمات الجوية اإلنسانية في  عملية خاصة 200849 نيبال

  062 697  2015يوليو/تموز  31 نيبالتوفير الخدمات الجوية اإلنسانية في  عملية خاصة 200849 نيبال

 اإلنسانيةأنشةة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المن مات  عملية خاصة 200778 جنوب السودان 

  السودان جنوب في

  897 672 4  2015يناير/كانون الثاني  8
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

أنشةة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المن مات  عملية خاصة 200778 جنوب السودان 

 السودان جنوب في اإلنسانية

  607 205 4  2015أبريل/نيسان  2

دعما لمجتمع المن مات  أنشةة مجموعة اللوجستيات عملية خاصة 200778 جنوب السودان 

 السودان جنوب في اإلنسانية

  336 752 1  2015يونيو/يزيران  26

أنشةة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المن مات  عملية خاصة 200778 جنوب السودان 

 السودان جنوب في اإلنسانية

  421 589 1  2015فبراير/شباا  24

اإلنسانية في جمهورية خدمات النقل الجوي للمساعدة تقديم  عملية خاصة 200786 جنوب السودان 

 جنوب السودان

  887 915 2  2015أ سةس/آب  13

تنمية القدرة اللوجستية: الحد من خسائر األ ذية في مريلة ما  عملية خاصة 200836 أو ندا

 أو ندابعد الحواد في 

  691 018 2  2015أ سةس/آب  13

الخدمات المشتركة اللوجستية نستجابة المجتمع اإلنساني  عملية خاصة 200773  رب أفريقيا

  لتفشي مرض فيروس اإليبون في  رب أفريقيا

  395 275 3  2015مارس/آذار  27

الخدمات المشتركة اللوجستية نستجابة المجتمع اإلنساني  عملية خاصة 200773  رب أفريقيا

  لتفشي مرض فيروس اإليبون في  رب أفريقيا

  522 898 1  2015أبريل/نيسان  17

تعزيز القدرة اللوجستية وانتوانت والتنسيق لدعم العمليات  عملية خاصة 200841 اليمن

  ليمناإلنسانية في ا

  000 300 9  2015مايو/أيار  5

جمهورية  -النه  المتكامل لمعالجة التقزم في جنوب كيفو صندوق استئماني 200888 جمهورية الكونغو الديمقرااية

 الكونغو الديمقرااية

  000 500  2015أ سةس/آب  27

  697 527 777  مجموع سلف مرفق تمويل رأس المال العامل
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 سلف الخدمات المؤسسية

 سلف مرفق الميزنة الرأسمالية

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   161 939 2 2015يناير/كانون الثاني  29 اللوجستياتالحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم  يساب خاص

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   000 000 3 2015أبريل/نيسان  9 الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم اللوجستيات يساب خاص

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   000 000 2 2015أبريل/نيسان  24 الخاص لتنفيذ ن ام دعم اللوجستياتالحساب  يساب خاص

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   000 850 2 2015يوليو/تموز  9 الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم اللوجستيات يساب خاص

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   000 000 1 2015سبتمبر/أيلول  9 الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم اللوجستيات خاص يساب

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   000 500 1 2015أكتوبر/تشرين األول  8 الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم اللوجستيات يساب خاص

الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم 

 اللوجستيات

SELS-

2000040 

   000 000 2 2015ديسمبر/كانون األول  15 الحساب الخاص لتنفيذ ن ام دعم اللوجستيات يساب خاص

اء في مين للبرنامج بناء وإدارة قاعدة اللوجستيات اإلنسانية عملية خاصة 200358 إثيوبيا

 جيبوتي

   000 000 3 2015يوليو/تموز  7

SICT_200 الوومال

0025 

   000 100 1 2015يوليو/تموز  13 يساب خاص للميدان والةوارئ يساب خاص

  161 389 19 مجموع سلف الخدمات المؤسسية
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 الرسوم على سلف الخدمات

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

المعلومات في يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا  يساب خاص

 الميدان

   000 000 4 2015يناير/كانون الثاني  9

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   967 225 4 2015يناير/كانون الثاني  20

المستردة يساب خاص للمبالغ 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   000 500 3 2015مارس/آذار  27

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

المستردة لتكنولوجيا المعلومات في يساب خاص للمبالغ  يساب خاص

 الميدان

   261 014 2 2015أبريل/نيسان  9

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   000 000 1 2015يونيو/يزيران  5

للمبالغ المستردة يساب خاص 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   511 760 3 2015يونيو/يزيران  25

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في يساب خاص  يساب خاص

 الميدان

   261 999 2 2015أ سةس/آب  26

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   000 350 1 2015نوفمبر/تشرين الثاني  23

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   000 100 2015نوفمبر/تشرين الثاني  23

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  خاصيساب 

 الميدان

   000 100 2 2015ديسمبر/كانون األول  22
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

يساب خاص للمبالغ المستردة 

 لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

SELS-

2000036 

يساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في  يساب خاص

 الميدان

   000 530 2 2015األول ديسمبر/كانون  22

-SGAL الحساب الخاص للمساواة بين الجنسين

2000041 

   000 765 2015يونيو/يزيران  4 الحساب الخاص للمساواة بين الجنسين يساب خاص

-SGAL الحساب الخاص لمكتا التقييم

2000039 

   420 573 2015مارس/آذار  11 الحساب الخاص لمكتا التقييم يساب خاص

-SGAL الخاص لمكتا التقييم الحساب

2000039 

   000 040 1 2015مارس/آذار  13 الحساب الخاص لمكتا التقييم يساب خاص

-SGAL الحساب الخاص لمكتا التقييم

2000039 

   000 910 2015سبتمبر/أيلول  7 الحساب الخاص لمكتا التقييم يساب خاص

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   000 310 1 2015يناير/كانون الثاني  20 الحساب الخاص لألمن الميداني خاصيساب 

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   000 030 2 2015أبريل/نيسان  9 الحساب الخاص لألمن الميداني يساب خاص

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   000 948 1 2015 يزيران/يونيو 18 الميدانيالحساب الخاص لألمن  يساب خاص

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   000 000 6 2015 آب/أ سةس 5 الحساب الخاص لألمن الميداني يساب خاص

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   090 684 2015سبتمبر/أيلول  16 الحساب الخاص لألمن الميداني يساب خاص

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   910 327 1 2015سبتمبر/أيلول  18 الحساب الخاص لألمن الميداني يساب خاص
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المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع نوع المشروع اسم المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

-SSLS الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

   998 111 5 2015ديسمبر/كانون األول  30 الحساب الخاص لألمن الميداني يساب خاص

  418 280 49 المؤسسية الخدمات سلف مجموع

  579 669 68 مجموع سلف الخدمات المؤسسية
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